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Vår hemsida: www.ibabboras.se
På vår hemsida www.ibabboras.se kan du få all information om IBAB. Här kan du läsa om 
våra fastigheter, lediga lokaler och du får även reda på hur du enklast får kontakt med oss.

Hamburgerkedjan Max
I maj, när Max kommit på plats i Ålgårdsfastigheten, kommer vi där att 
kunna äta oss mätta med en ordentlig bit mat.
Anledningen är att Sveriges äldsta hamburgerkedja Max då finns på plats 
i fastigheten. Max startades redan 1968 av norrlänningen Curt Bergfors. 
Den första restaurangen hade sin verksamhet på Parkgatan i Gällivare. 
      Läs mer!

Vi har köpt biljetter till Elfsborgs hemmatcher i Borås Arena. Biljetterna lottar 
vi ut bland våra hyresgäster. Intresserad? Hör i så fall av dig till oss på IBAB.

Snart flyttar de första lokalhyresgästerna in i sina nybyggda
lokaler i Borås Arena.
- Allt har gått enligt planerna och de kan tillträda lokalerna den 1 maj. Redan någon 
vecka tidigare får de tillgång till dem för att göra vissa arbeten, säger projektledare 
Roger Hedlund.

Inflyttning enligt planerna

Volymhandelskedjan Harald Nyborg
En av våra hyresgäster i Ålgårdsfastigheten är Harald Nyborg, som 
vid årsskiftet hade sjutton varuhus i Danmark och sju i Sverige. 
- Men vi växer snabbt. Varuhuset i Borås blir det elfte i ordningen, säger 
Erling Daell, som är chef för verksamheten i Sverige. 
Företaget startades för hundra år sedan i Odense av den driftige dansken 
Harald Nyborg. Sedan dess har verksamheten expanderat kraftigt. Varuhusen är full-
sortimentbutiker och lagerför produkter i form av verktyg, lantbruks- och djurartiklar, 
fritid och camping. Sortimentet kan sägas vara en blandning mellan svenska Biltema 
och Claes Olsson.

- Vi är hela tiden noga med att ha de lägsta priserna i branschen och räds inte heller 
konkurrensen på Knalleland. Ju fler företag desto bättre blir det både för oss och våra 
kunder, säger Daell och berättar att varuhuset i Borås kommer att skötas av 13-14 
anställda. 

- Lite roligt är det att Harald Nyborg är från 1904 - precis som Elfsborg. Nyborg och 
Elfsborg - nästan samma namn! Dessutom är våra logo-färger gula och mörkbruna 
- Elfsborgs gula och svarta! Därför kunde vi inte ha hittat ett bättre och mer naturligt 
läge för vår butik i Borås.
Den totala arean för Harald Nyborg är cirka 1700 kvadratmeter.

Vi lottar ut biljetter
till Borås Arena!
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I maj när Max kommit på plats i Ålgårdsfastigheten kommer vi där även att kunna äta oss 
mätta med en ordentlig bit mat.

Anledningen är att Sveriges äldsta hamburgerkedja Max då finns på plats i fastigheten. 
Max startades redan 1968 av norrlänningen Curt Bergfors. Den första restaurangen hade sin 
verksamhet på Parkgatan i Gällivare. 

När hamburgerkedjan öppnar i Borås i början av maj har Max 39 restauranger över hela Sverige. 
Värt att nämna är att den ursprungliga familjen fortfarande är ägare.

- Restaurangen i Borås blir vår största enhet med 214 sittplatser inomhus och 120 utomhus. 
Den blir även vår första på Västkusten och är tänkt att bli en språngbräda till fler restauranger 
i regionen, säger restaurangchef Patrik Hedlund. Han framhåller vidare att hög kvalitet är nyckeln 
till kedjans framgång.
 
- Vi lagar enbart mat efter beställning och serverar inte någon färdiglagad mat, säger Patrik och berättar 
att Boråsrestaurangen kommer att ha cirka 40 anställda.

Han berättar vidare att Max är den enda hamburgerkedjan med garanterat svenskt nötkött och svensk kyckling. 
- Vi har satsat på ett nyckelhålsmärkt sortiment Delifresh och tagit bort över 200 ton fett från marknaden. 
Detta tillsammans med den goda smaken gör att vi har Sveriges mest nöjda gäster för 3:e året i rad.
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Patrik Hedlund
Restaurangchef

http://www.max.se/

